
UCHWAŁA NR XXVI/264/2020 
 

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 
2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6 k ust 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 2a, ust. 3 oraz art. 6j ust. 2 i ust. 3b ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/252/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Z dniem 1 stycznia 2021 r. traci moc uchwała Nr XX/181/2016 Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 9 czerwca 2016 roku, 

poz. 1233) oraz uchwała Nr XLVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 

2 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 13 lutego 2018 roku, poz. 401).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Grzegorz Cholewczyński 
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Uzasadnienie
W uchwale Nr XXV/252/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki tej opłaty błędnie wskazano datę uchylenia uchwały Nr XX/181/2016 Rady

Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 9 czerwca 2016 roku,

poz. 1233) oraz uchwały Nr XLVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego

2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia

2 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 13 lutego 2018 roku, poz. 401). W celu wyeliminowania

pomyłki konieczne jest wprowadzenie proponowanej zmiany.
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